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आज  एलरझाफेथच्मा ळाऱेचा ऩहशरा हदलव 
शोता. जेव्शा आईने ततच्मा केवाांची लेणी 
घारामरा घेतरी तेव्शा ती ततने श्थथय 
फवण्माचा ऩूणण प्रमत्न केरा.ऩण ती इतकी 
उत्तेश्जत झारी शोती की ती चऩू फवू 
ळकत नव्शती.  

आईने जेव्शा लेणी घारून वांऩलरी 
तेव्शा एलरझाफेथने ऩटकन उडी 
भायरी. ती आऩल्मा ळाऱेचा 
गणलेळ घारून इकड-ेततकड े
फपयत याहशरी.  

 ती आऩल्मा  चभकदाय नलीन चऩराांचा गुऱगुऱीतऩणा शाताने 
अनुबलण्मावाठी खारी लाकरी. आता ततरा नांग्मा ऩालराांनी फपयालां रागणाय 
नाशी. एलरझाफेथ शवरी. ळाऱेत ततरा नक्कीच काशीतयी थथान अवेर.  



 ळाऱेत जामरा अजून थोडालेऱ फाकी शोता, म्शणून 
एलरझाफेथरा आऩल्मा भाांजयीळी भोळीळी खेऱामचां शोतां. 
एलरझाफेथने  भोळीळी खेऱण्मावाठी एक दोयी घेतरी. अवां ती 
दययोज कयत शोती. ऩण भोळीचा आज खेऱण्माचा भुड नव्शता.  

 ळलेटी ळाऱेत जाण्माची लेऱ झारी. भग एलरझाफेथने  भोळीरा अच्छा 
केरा. ततने आऩरी फाशुरी इला, आणण आऩरी छोटी फशीण फ्रोयारा 
जलऱ घेतरां आणण आऩल्मा छोट्मा बालारा ओफेदीरा ऩण अच्छा 
म्शटरां. ओफेदीने ततरा एक ऩाऩी हदरी.  



भग आईने एलरझाफेथच्मा डोक्मालय थोऩटरां आणण आणण 
ततच्मा भोठ्मा फहशणीरा झाडाांळी चाांगरा व्मलशाय कयामरा 
वाांगगतरां. भग त्मा दयलाजाच्मा फाशेय गेल्मा. 
 



आधी तय एलरझाफेथ खऩू जोयात चाररी, ऩण जेव्शा ळाऱा जलऱ आरी 
तेव्शा ततची चार वालकाळ झारी. ऩेंडोने एलरझाफेथचा शात ऩकडरा आणण 
ततरा ळाऱेच्मा भैदानालय घेलून गेरी. ततथां वगऱीकड ेशवतखेऱत आणण 
गाणायी भुरां-भुरी शोती. इतका आलाज ऐकून  एलरझाफेथ राजू रागरी. 
ततने भागे लऱून फतघतरां की ती कोणत्मा यथत्माने ळाऱेत आरी. आता 
ततरा घयी ऩयत जामचां शोतां. 

ऩण तेव्शा  एलरझाफेथच्मा भैत्रिणीने यह्रीने ततचा शात ऩकडरा आणण 

ती जलभनीलय गुडघमाांलय फवरेल्मा भुरीांकड ेघेलून गेरी. त्मा भुरी 
छोट्मा दगडाांचा खेऱ खेऱत शोत्मा. त्माांना फघून एलरझाफेथच्मा 
चशेऱ्मालय शवू आरे. ततरा शा दगडाांचा खेऱ खऩू आलडत अवे.   



एलरझाफेथने फतघतरां यह्रीने भातीत एक छोटा खड्डा करून तो 
खड्माांनी बयरा.  भग यह्रीने एक खडा शलेत पेकरा आणण दवुऱ्मा 
शाताने खड्ड्मातरा दगड काढरा. भग त्माच शाताने जलभनीलय 
ऩडण्माच्मा आत ततने शलेतरा खडा ऩकडरा. दवुऱ्मालेऱी ततने दोन खड े
काढरे, भग तीन. एलरझाफेथने ऩण खड्डा खोदामरा वुयलात केरी. ऩण 
तेव्शाच टीचयने घांटा लाजलरी.  



एलरझाफेथ  दवुऱ्माफयोफय लगाणत गेरी.ती वभोयच्मा एका फेंच लय फवरी.  टीचयने 
त्माांना आज जी काभे कयामची ती वाांगगतरी. ऩण  एलरझाफेथरा त ेवभजामरा िाव 
झारा. ती वलचाय कयत याहशरी, की ती जय घयी याहशरी अवती तय फ्रोया फयोफय 
खेऱरी अवती, फकां ला आई फयोफय ताांदऱू तनलडामरा भदत केरी अवती. इतय भरुीनी 
लळषकाने पळ्मालय लरशरेरे आऩल्मा लशीत उतरून घेतरे.ऩण ती वतत घयावलऴमी 
वलचाय कयत याहशरी – ओफेदीरा ततच्माफयोफय फपयामरा मामचां शोतां का?  

ती नवल्माने इला थलतःरा एकटी वभजत अवेर का? भाहशत नाशी घयचे रोक 
एलरझाफेथची आठलण काढत अवतीर. ऩण एलरझाफेथ नक्कीच त्माांची आठलण 
काढत शोती. 

ताव वांऩल्मालय वगऱी भरुां फाशेय गेरे. काशी भोठ्मा भरुाांनी ड्रभ लाजलामरा वरुुलात 
केरी.आणण भरुी त्मा तारालय नाच करू रागल्मा. एलरझाफेथरा नाच मेत नव्शता. 
ऩण एका भोठ्मा लमाच्मा भरुीने ततचा शात धयरा आणण ततरा काम कयामचां आशे 
शे दाखलरां. एलरझाफेथरा नाच खूऩ आलडत अवे. ततरा  नेशभीच नाच कयालावा 

लाटे. ऩण ऩयत घांटा झारा आणण ततरा ऩयत आत जालां रागरां. 
 



लगाणत टीचयने एलरझाफेथ आणण इतय छोट्मा भुराांना ऩाच ऩमतं 
भोजामरा लळकलरे. “भोजा (एक), भैत्रफरी (दोन), टटू (तीन),  
नेने (चाय), टानो (ऩाच).” थोड्मालेऱानांतय एलरझाफेथ थलतः आऩरी 
आऩण ऩाच ऩमतं भोजू ळकरी. 



नांतय टीचयने गोष्ट लाचून दाखलरी. त्मानांतय ळाऱा वटुरी. एलरझाफेथ 
आणण ततचे लगणलभि ळाऱेच्मा फागेत काभ कयण्मावाठी थोड्मालेऱ 
थाांफर.े एलरझाफेथने काांदा, टोभॅटो तोडामरा भदत केरी. 

घयी जाताांना एलरझाफेथरा नले फूट ततच्मा ऩामाांना चालू 
रागरे. म्शणून ततने फूट ऩामातून काढरे. आता ततच्मा 
ऩामाांच्मा तऱव्माांना गयभ भातीचा थऩळण शोत शोता जो 
ततरा चाांगरा लाटत शोता.  



घयी वगळ्माांना फघून  

एलरजाफेथ खळु झारी. ततने 
वगळ्माांना जलऱ घेतरां.  
 

ततने ळाऱेचा ड्रवे काढून आऩरे जुने 
कऩड ेघातरे. जे आईने धलुून लाऱलरे 
शोते.धतुरेरे कऩड ेवूमाणभुऱे गयभ 
झारे शोते आणण कडक ळाऱेच्मा ड्रवे 
ऩेषा ळयीयारा तो भऊ रागत शोता. 



एलरझाफेथने  दऩुायी फाकी काभाांना भदत केरी. ती इला आणण 
ओफेदी फयोफय खेऱरी आणण ततने फ्रोयारा अांघोऱ घारामरा 
भदत केरी. एलरझाफेथ घयी आल्माभुऱे खऩू खळु शोती,ततने 
ठयलरां की आता ऩयत ळाऱेत जामचां नाशी. 

एलरझाफेथ आऩरी भाांजय ळोधामरा गेरी. ततने जलऱजलऱ 
भोळीच्मा वगळ्मा जागाांलय ळोधरां. तेव्शा आईने एलरझाफेथरा 
फोरालरां. एलरझाफेथ घयी ऩऱत आरी.आईच्मा अांथरुणालय शवत 
आऩल्मा गुडघमाांलय फवरी आणण  ओफेदी ततच्मा जलऱच खारी-
लय उड्मा भायत शोता. 



एलरझाफेथने  ऩरांगाच्मा खारी लाकून फतघतरां.भोळी खारी 
तनलाांत झोऩरी शोती, ऩण ती एकटी नव्शती, ततच्मा कुळीत 
छोटी नलजात भाांजयाची वऩल्रां शोती. 



एलरझाफेथरा त्माांना िाव द्मामचा नव्शता, ऩण ततने थोडा वलचाय 
केरा. ततने भाांजयाच्मा प्रत्मेक वऩल्राकड ेशात केरा आणण त्माांना 
भोजरां, “भोजा, भैत्रफरी, टटू, नेने, टानो.” शे ऐकून आईरा आनांद झारा 
आणण ततने एलरझाफेथरा जलऱ घेतरां. आता एलरझाफेथरा अांक 
भोजता मेत शोते.     

त्मा यािी एलरझाफेथने लडडराांवाठी ऩयत भाांजयाच्मा वऩल्राांची 
भोजणी केरी. आणण ळाऱेत जे लळकलरां शोतां ते दाखवलण्मावाठी 
भातीत काशी अषयां लरहशरी. शे फघून आई-फाफा खळु झारे.  



ऩेंडो आणण एलरझाफेथने एकि नाच केरा. जेव्शा ओफेदीने ततची 
नक्कर कयण्माचा प्रमत्न केरा तेव्शा वगऱेजण त्मारा फघून 
शवू रागरे. 

एलरझाफेथने आईरा, वागयगोट्माांचा खेऱ दाखलरा. ऩण आई 
आधीऩावून त्मा खेऱात कुळर शोती. शे फघून एलरझाफेथरा खऩू 
आवचमण लाटरां. भग ती झोऩेमतं वागयगोटे खेऱत याहशरी. 



 ळलेटी  एलरझाफेथ अांथरुणालय ऩडरी आणण ततने इलारा घट्ट जलऱ 
घेतरां.ततने आऩरा ळाऱेचा वुांदय ड्रवे दयलाज्माच्मा शुकारा रटकताांना 
फतघतरा. एलरझाफेथ ळाऱेत ज्मा नलीन गोष्टी लळकरी त्मा आईफाफाांना 
दाखलताांना ततरा भजा आरी. भग एलरझाफेथने आऩरे डोऱे फांद केरे.  

ततरा थोड्मा थोड्मा लेऱाने भोळीचा शरका आलाज मेत याहशरा.एलरझाफेथने 
ठयलरे ळाऱेरा ती अजून एक वांधी देईर.ऩण ततच्मावाठी ततचां घय शी 
वगळ्मात चाांगरी जागा शोती. 
 अतं  




